


Πρωτοβουλία Αθήνας - παρουσίαση 

Ενημέρωση – συζήτηση για τις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
Επιπτώσεις και κίνδυνοι – 

η περίπτωση του Κυπαρισσιακού

Πρωτοβουλία πολιτών «SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ»
«Πολίτες σε δράση» - Σύλλογος νέων Κυπαρισσίας
«Όχι στην εξόρυξη Υ/Α στο Κατάκολο – Πολίτες για το περιβάλλον»

  
Γαργαλιάνοι, 9.5.2019



Α. Διάλογος ή προπαγάνδα και υποκρισία



A1. Στρατηγική επιλογή του ελληνικού κράτους 

Οι πρώτες απόπειρες ερευνών ανάγονται στις αρχές του 20ού 
αιώνα, κυρίως στην ξηρά και κατά κύριο λόγο στη Δυτική 
Ελλάδα.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 έως τα μέσα της δεκαετίας 
του ’70 οι έρευνες γίνονται πιο συστηματικές και οδηγούν στην 
απόφαση για την ίδρυση του πρώτου φορέα έρευνας 
υδρογονανθράκων.
Στο τέλος αυτής της περιόδου (1971-1974) γίνεται η ανακάλυψη 
των πρώτων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή 
της Θάσου (κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος και κοίτασμα φυσικού 
αερίου Ν. Καβάλας).
Το επιχειρηματικό και το κρατικό ενδιαφέρον «πυροδότησε» η 
πετρελαϊκή κρίση του ‘73 – ’74.



Πρίνος: 
ξεκινά η 

άντληση το 
1981



Το 1975 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ 
Α.Ε.) και το 1985 η ΔΕΠ ΕΚΥ (θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε.). 
Στις ΔΕΠ & ΔΕΠ-ΕΚΥ παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό 
Δημόσιο 24 ερευνητικές άδειες σε περιοχές στην ξηρά και τη 
θάλασσα χωρίς διαγωνισμό. Εκτελέστηκαν 73.000 χιλιόμετρα 
σεισμικών 2D και 2.500 τ. χιλ. σεισμικών 3D, καθώς και 73 
ερευνητικές γεωτρήσεις βασισμένες στις σεισμικές έρευνες.

Αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η 
ανακάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή 
του Κατάκολου (Δ. Πελοπόννησος), του κοιτάσματος φυσικού 
αερίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς και συγκεντρώσεων 
βιογενούς αερίου. 

1975-1995: η εικοσαετία της κρατικής παρέμβασης



1995: η έρευνα παραχωρείται στις πετρελαϊκές εταιρείες – 
ο πρώτος γύρος των παραχωρήσεων

Αλλάζει το αδειοδοτικό καθεστώς (ν. 2289/95) και το 1996 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων για 
6 περιοχές. Μετά από διεθνή διαγωνισμό παραχωρήθηκαν 4 
περιοχές στη Δ. Ελλάδα: ΒΔ Πελοπόννησος & Αιτωλοακαρνανία 
και Δ. Πατραϊκός κόλπος & Ιωάννινα. 

Οι έρευνες δεν απέδωσαν, αλλά και οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν 
το βάθος που προέβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες. 
• Στα Ιωάννινα εγκαταλείφθηκε η βαθιά γεώτρηση (4.000 μ.), 

λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων της εταιρείας 
Enterprise Oil

• Στο Δ. Πατραϊκό δεν εκτελέστηκε η προγραμματισμένη 
γεώτρηση λόγω αποχώρησης της εταιρείας Triton. 

Οι εταιρείες αποχώρησαν το 2000-2001.





A2. Προετοιμάζεται το έδαφος για την τελική «επέλαση» 

• Ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι κοινοτικές 
πολιτικές της απελευθέρωσης της ενέργειας.

• Τα think tanks του λόμπυ των υδρογονανθράκων 
προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, ώστε να «υποδεχτεί 
αναίμακτα» τους νέους σχεδιασμούς.

• Διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον, 
ιδιαίτερα λίγο πριν από το καθοριστικό 2011, που 
επιβιώνει μέχρι σήμερα.



Το κρίσιμο 2011 και οι πρωταγωνιστές του (1)

Από το 2009 έχουμε κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, με 
υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας την Τίνα Μπιρμπίλη 
και υφυπουργό το Γιάννη Μανιάτη.

Η πρώτη, με οικολογικό προφίλ, εργάζεται για την 
παγίωση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η λαίλαπα 
της «πράσινης ανάπτυξης» (ν. 3851/2010, «επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής κλπ.»)

Ο δεύτερος, προωθεί –αθόρυβα και συστηματικά- το 
σχέδιο της έρευνας και της εξόρυξης υδρογονανθράκων.



Το κρίσιμο 2011 και οι πρωταγωνιστές του (2)

Από τις 17 Ιούνη του 2011 έχουμε νέο δίδυμο:
Γ. Παπακωνσταντίνου - υπουργός και Γ. Μανιάτης - 
υφυπουργός.

Από τα πρώτα έργα και ημέρες του διδύμου ήταν:
• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εξόρυξης χρυσού 

στη Χαλκιδική (26/7/2011).
• Ο νέος νόμος (4001/2011) για την αγορά 

ενέργειας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις ρυθμίσεις 
για την έρευνα, παραγωγή και τα δίκτυα 
υδρογονανθράκων.



Είναι η ώρα που ολόκληρη η Δυτική και Νότια Ελλάδα 
βγαίνει στο «σφυρί»



Από το 2011 και μετά, ακολουθούν διαγωνισμοί, 
για έρευνα και εξόρυξη, με ευρεία διακομματική συναίνεση

και σε 3 φάσεις:
• Με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης (open door), οι 

περιοχές Ιωαννίνων, Δυτικού Κατάκολου, Δυτικού Πατραϊκού 
κόλπου.

• Με τη διαδικασία της παραχώρησης μετά από αίτηση, οι 
περιοχές Άρτας – Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, ΒΔ 
Πελοποννήσου.

• Με τη διαδικασία του διαγωνισμού (2ος διεθνής γύρος) 
δημοπρατείται η παραχώρηση 20 περιοχών του Ιονίου και  
της θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης.



Δυτικό Κατάκολο

•8/8/2013 εγκρίνεται η ΣΜΠΕ
•3/10/2014 κυρώνεται από τη Βουλή η σύμβαση 
παραχώρησης (ν. 4298) ENERGEAN OIL & GAS
•4/6/2018 θετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΝ, 
για τα έργα του πρώτου σταδίου ανάπτυξης του 
κοιτάσματος



Ιόνιο

•6/2016 δημοσιοποιείται η ΣΜΠΕ
•3/7/2017 εγκρίνεται η ΣΜΠΕ



Για το οικόπεδο 2 του Ιονίου 
με τις TOTAL: 50% (operator) - EDISON: 25% - ΕΛΠΕ: 25%

Υπογράφηκε σύμβαση, στις 14/3/2018 (ν. 4525) 



Για το οικόπεδο 10 
με τα ΕΛΠΕ: 100%

Μονογράφηκαν συμβάσεις 

στις 27/9/2018  

στις 21/11/2018  

Για το Ιόνιο (3 & 7) 
με τις

REPSOL 50% - ΕΛΠΕ 50%



9/4/2019 υπογράφηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης για τα 
οικόπεδα 3,7 και 10 και οδεύουν για κύρωση στη Βουλή 



Πέρασαν τόσα χρόνια και μεσολάβησαν τόσες κρίσιμες 
επιλογές, από το 2011.

Διάθεση ουσιαστικού διαλόγου δεν υπήρξε ποτέ!

Έπρεπε να εκδηλωθούν οι πρώτες αντιδράσεις στην 
Ήπειρο, για να αποφασίσει το κράτος και οι εταιρείες να 
βγουν από το «καβούκι» και, πάντα, σε προστατευμένο 

περιβάλλον.

Αντί γι αυτό, το μόνο που είδαμε ήταν η χωρίς όρια 
προπαγάνδα και η προσπάθεια εκμαυλισμού συνειδήσεων!

Γι αυτό ακούγεται πολύ υποκριτικό το ενδιαφέρον τους για 
την αντικειμενική ενημέρωση, όσο και προκλητική η 
προσπάθεια τους να ελέγξουν τις διεργασίες και τις 

αντιδράσεις, που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες.

Θα είχε ενδιαφέρον να τους υποβάλλουμε σε ένα απλό τεστ. 



Β. Αυτά που γίνονται και δε λέγονται και 
αυτά που λέγονται, αλλά δε γίνονται



Στο κάθε προϊόν, το κατάλληλο περιτύλιγμα

Σπάνια θα βρούμε περιπτώσεις μεγάλων έργων και οικονομικών 
επενδύσεων που δε συνοδεύονται από ένα περίβλημα πραγματικών ή 
ψεύτικων υποσχέσεων. Όσο πιο βαριές και πιο εκτεταμένες είναι και 
όσο πιο πολύ χρόνο αναμένεται να κρατήσουν οι επιπτώσεις των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τόσο πιο έντονα εκδηλώνονται τα 
φαινόμενα αυτά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το -σε εξέλιξη- σχέδιο 
εξορύξεων Υ/Α, που δεν προκαλεί –απλά- κάποιες τοπικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά αλλάζει ριζικά τη μορφή και το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τεράστιων περιοχών και, 
ταυτόχρονα, υλοποιεί ευρύτερους στρατηγικούς σχεδιασμούς.

Σχεδιασμούς που εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης 
αναμόρφωσης του ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα, στην Αν. 
Μεσόγειο και στην Ευρώπη.  



Στο «οπλοστάσιο» δοκιμασμένα εργαλεία της αγοράς

Χρησιμοποιούνται βασικά επικοινωνιακά και διαφημιστικά εργαλεία, 
καθώς ένα ευρύτερο κοινό πρέπει να πειστεί για την ωφελιμότητα 
των έργων και, ταυτόχρονα, να λειτουργήσει σαν μοχλός πίεσης 
απέναντι στις όποιες τοπικές αντιστάσεις εκδηλώνονται. 

Αφενός, κάποια πράγματα παρουσιάζονται σαν αυτονόητα και 
δεδομένα και, αφετέρου, προτάσσεται η λογική του γενικότερου 
καλού, με αναφορές σε έννοιες και αφηγήματα, που στην πορεία των 
χρόνων έχουν νοηματοδοτηθεί θετικά στο μυαλό και στη συνείδηση 
του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. 

Για παράδειγμα: ορυκτά αποθέματα (= εθνικός πλούτος), ενεργειακή 
ασφάλεια, ανάπτυξη, Ελλάδα ενεργειακός κόμβος (= κύρος, 
ανεξαρτησία και γεωστρατηγική ασφάλεια), επιχειρηματικότητα 
(=αποτελεσματικότητα) κ.ο.κ.. 



Το «λόμπι» των υδρογονανθράκων «ξεσαλώνει» … 

«Το Αιγαίο έχει ψίχουλα, το Ιόνιο μεζέ και η Κρήτη το μπον φιλέ 
των υδρογονανθράκων της Ελλάδας»

«Το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων 
φυσικού αερίου προοπτικά θα πάει στην ευρωπαϊκή αγορά, μας 
καθιστά ανταγωνιστές με την Ρωσία.»

«Τα έσοδα θα είναι πολύ μεγάλα από τις επενδύσεις που θα 
γίνουν και η γενιά των 500 ευρώ θα αποτελεί παρελθόν για τη 
χώρα»

Την δεκαετία 2021 - 2030 η "χρυσή εποχή" για την αξιοποίηση 
των ελληνικών υδρογονανθράκων



Το «λόμπι» των υδρογονανθράκων «ξεσαλώνει» … 

«Μπροστά στους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα, η 
άσκηση μιας πατριωτικής, προοδευτικής Ενεργειακής Στρατηγικής, 
πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της Προοδευτικής 
Παράταξης».

«Η Ελλάδα είναι αδιανόητα πλούσια χώρα με μυθικά αποθέματα 
φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνιτών, γεωθερμίας, νερού για 
κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, σπάνιες γαίες, πολύτιμα 
και στρατηγικά μέταλλα, βιομηχανικά ορυκτά και έναν πολύ ευφυή 
λαό. Αυτή την δύναμη έχουν αρχίσει ορισμένοι πολιτικοί να την 
αντιλαμβάνονται π.χ. Σαμαράς, Μανιάτης, Καμένος, Σταθάκης, 
Βίτσας, Κικίλιας και βεβαίως όλος ο Ελληνικός Στρατός και πολύ 
μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού. Πάμε για τον δεύτερο Χρυσό 
Αιώνα της Ελλάδας. Είμαστε ευλογημένη χώρα και το μέλλον 
προδιαγράφεται πολύ ευοίωνο.»



… αλλά και ανησυχεί 

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι δεν 
υπάρχει εθνική συνείδηση που να εξυπηρετεί την ανάδειξη του 
ντόπιου ενεργειακού πλούτου, αλλά υπάρχει ένα γραφειοκρατικό 
περιβάλλον που καθημερινά εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα, με 
άριστο τρόπο τις εισαγωγές ξένου ορυκτού πλούτου».

«Επί πλέον οι οικολογικές οργανώσεις πάσης φύσεως, χωρίς να 
αρθρώνουν καμία απολύτως εναλλακτική πρόταση εξόδου από την 
κρίση, φροντίζουν να αντιτίθενται στις όποιες προτάσεις ανάπτυξης 
και ιδιαίτερα στην έρευνα και εξόρυξη. Αντιτίθεται μάλιστα ακόμα 
και αν η έρευνα αφορά την εξόρυξη του καθαρότερου των 
υδρογονανθράκων, δηλαδή το βιογενές φυσικό αέριο και έστω και 
εάν οι νέες γενεές πρόκειται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με 
υποθαλάσσιες ρομποτικές τεχνολογίες αιχμής παραγωγής 
υδρογονανθράκων».



Γ. Μύθοι και αλήθειες, επιχειρήματα και 
αντεπιχειρήματα



Γ1. Ενεργειακή ασφάλεια – κάλυψη εθνικών αναγκών

Ανεξάρτητα από τη γνώμη που μπορεί να έχει κανείς για το νέο «εθνικό 
σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα», ο γενικός, αόριστος και «ξεκάρφωτος» 
τρόπος με τον οποίο η επιλογή των εξορύξεων Υ/Α εντάσσεται σε αυτό 
αναδεικνύει μια μεγάλη αντίφαση, καθώς το όλο υπόβαθρο στηρίζεται στην 
παραδοχή της ανάγκης περιορισμού της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

Το σχέδιο της εκτεταμένης εξόρυξης υδρογονανθράκων, στο σύνολο, σχεδόν, 
της Δ και ΝΔ χερσαίας και θαλάσσιας επικράτειας της χώρας, αποτελεί μια 
καταστροφική επιλογή και το «κερασάκι στην τούρτα» στο ριζικό 
μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου. Πέρα από τις αδιαμφισβήτητες 
περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις, δεν τεκμηριώνεται η ενεργειακή 
σκοπιμότητα του σχεδίου, καθώς σχετίζεται, περισσότερο, με τις ενεργειακές 
επιδιώξεις υπερεθνικών σχηματισμών -όπως η ΕΕ, για παράδειγμα- ή με 
επιχειρηματικές επιδιώξεις και ελάχιστα έως καθόλου με την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας. 



Γ1. Ενεργειακή ασφάλεια – κάλυψη εθνικών αναγκών

Το ίδιο το εθνικό σχέδιο, άλλωστε, θέτει σαν βασικό στόχο «τη 
μεγιστοποίηση του άμεσου δημόσιου οικονομικού οφέλους σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο», ενώ -σε άλλο σημείο- την όποια μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης την αποδίδει στην αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ. 

Τελικά, αν κάτι υπηρετείται, είναι η προσδοκία κάποιων οικονομικών 
ανταλλαγμάτων, που θα μπορούσαν να μετριάσουν τα τεράστια 
δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Ακόμη και σε αυτό το 
επίπεδο, όμως, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε εξαιρετικά 
δύσπιστοι απέναντι στις οικονομικές προβλέψεις των θιασωτών των 
εξορύξεων και, κατά συνέπεια, να θεωρούμε εξαιρετικά 
παρακινδυνευμένη κίνηση ακόμη και την παραμικρή σκέψη για την 
υιοθέτηση του συγκεκριμένου σχεδίου.



Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται από τις 
παράλληλες εξελίξεις στο χώρο της Αν. Μεσογείου.



Νέες υποδομές φυσικού αερίου: 
Αγωγοί TAP – IGB – IGI, 

πλωτός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη



Νέες υποδομές φυσικού αερίου: 
Αγωγοί EastMed – South Stream



EuroAsia Intrconnector: 
ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας - ΕΕ



Γ2. Το επιχείρημα του ανεκμετάλλευτου πλούτου

Καλλιεργείται ένα κλίμα αναμονής κοιτασμάτων απεριόριστης 
δυναμικότητας, που δεν τεκμηριώνεται. Σε κάθε περίπτωση και με 
βάση τις συμβάσεις παραχώρησης, η εμπορική εκμετάλλευση 
παραχωρείται στις εταιρείες.

Πλην ειδικών εξαιρέσεων, το ελληνικό κράτος δεν έχει πρόσβαση 
στο εξορυσσόμενο προϊόν. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί  να το 
υπολογίζει για την εγγυημένη κάλυψη των όποιων ενεργειακών 
αναγκών της χώρας.

Η εγχώρια αγορά θα εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τις μεγάλες 
εταιρείες εμπορίας υδρογονανθράκων, ανεξάρτητα από το σημείο 
εξόρυξης.

Για την τσέπη του τελικού καταναλωτή δε θα έχει κανένα αντίκτυπο 
η προέλευση του πρωτογενούς προϊόντος.





Γ3. Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη του κράτους;

Τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη υπερεκτιμώνται και προέρχονται 
από τις εξής κατηγορίες:
• Μισθώματα, ανάλογα με το συντελεστή εισροών/εκροών (σε 

χρήμα ή σε είδος).
• Φορολογία 20% + 5% (κεντρικός + τοπικός πόρος), ανάλογα με 

το καθαρό φορολογητέο εισόδημα.
• Στρεμματικές αποζημιώσεις
• Εφάπαξ ανταλλάγματα (με την υπογραφή των συμβάσεων ή με την 

κάλυψη συγκεκριμένων πλαφόν παραγωγής)

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα κόστη των 
δημόσιων υποδομών που συνδέονται με τις εξορύξεις, της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην υγεία, στο περιβάλλον, στις 
παραγωγικές δραστηριότητες και τα κόστη του εξοπλιστικού 
«πυρετού», που αναμένεται να ακολουθήσει.



Γ4. … και ποια της τοπικής κοινωνίας;

Τι είδους ανάπτυξη εισέπραξαν, αλήθεια, οι περιοχές στις οποίες 
υλοποιήθηκαν μεγα-projects, όπως:
• Στη λιγνιτική περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου – 

Μελίτης
• Στην περιοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας βωξίτη στη Γκιώνα 

Φωκίδας και της μεταλλουργίας αλουμινίου στην Αντίκυρα 
Βοιωτίας

• Στις περιοχές μεταλλευτικής εξόρυξης στη ΒΑ Χαλκιδική, στη 
Λάρυμνα και στην κεντρική – βόρεια Εύβοια

• Στην περιοχή του Θριασίου και τις δραστηριότητες διύλισης 
πετρελαίου

Είναι, άραγε, τυχαίο ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε 
να κάνουμε με εξορυκτική δραστηριότητα;



Γ5. Το παραμύθι της απεξάρτησης και της ισχυροποίησης

Οι υποστηρικτές των εξορύξεων και της θεωρίας της χώρας - 
«ενεργειακού κόμβου» ισχυρίζονται ότι η χώρα θα αποκτήσει 
αυτάρκεια, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και θα ισχυροποιήσει τη θέση 
της στη διεθνή σκακιέρα.

Στην πραγματικότητα:

• Δε διασφαλίζεται η κάλυψη των εγχώριων αναγκών, με την 
εξαίρεση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

• Θα μεγαλώσει η εξάρτηση της χώρας, που θα συνεχίσει να είναι 
δέσμια των γεωπολιτικών σχεδιασμών των «ισχυρών» χωρών 
και του κεφαλαίου. 

• Μονιμοποιείται η συνεχής χρήση των ορυκτών καυσίμων 
• Εγκυμονεί ο κίνδυνος εμπλοκής σε στρατιωτικές περιπέτειες.



Γ6. Δημόσιος έλεγχος και δημόσιο όφελος: πού και πώς;

Η παρουσία των ΕΛΠΕ δεν έχει ουσιαστική σημασία. Τα 
«κρατικά» ΕΛΠΕ δεν έχουν συμμετοχή σε όλα τα κοινοπρακτικά 
σχήματα, στα οποία έχει γίνει παραχώρηση έρευνας και εξόρυξης.

Επιπλέον, το δημόσιο συμμετέχει στα ΕΛΠΕ με ποσοστό 35%. Με 
την πώληση του 50% των ΕΛΠΕ, που έχει δρομολογηθεί, το 
δημόσιο θα απομείνει με ποσοστό 15%. Σε ότι αφορά στα 
δικαιώματα των εξορύξεων, συζητιέται ότι θα μεταφερθούν σε 
νέα, ξεχωριστή εταιρεία, στην οποία το δημόσιο θα συμμετέχει με 
μειωμένο ποσοστό. 

Μακροχρόνιες παραχωρήσεις της τάξης των 25 ετών, με δικαίωμα 
ανανέωσης για 5 + 5 έτη.

Δραστική μείωση της φορολογίας, από 40% σε 25%.



Γ7. Ο μύθος της περιβαλλοντικής ασφάλειας

Γίνεται συστηματική προσπάθεια να υποβαθμιστούν οι κίνδυνοι. 
Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι να μας πείσουν ότι τα πιθανά 
αποθέματα αφορούν σε φυσικό αέριο και όχι σε πετρέλεια. Στην 
πράξη περιμένουμε:
• ρύπανση υδατικών αποθεμάτων και γεωργικής γης από διαρροές 
• ανεξέλεγκτη απόθεση των αποβλήτων της εξόρυξης 
• αποψίλωση τεράστιων δασικών εκτάσεων 
• παραγωγή τοξικών αποβλήτων από τη χρήση χημικών ουσιών 
• αύξηση των εκπομπών αερίων, που συμβάλλουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου 
• σεισμικότητα 
• προβλήματα υγείας 
• καταστολή και εκδίωξη των τοπικών κοινοτήτων 
• απροθυμία των κυβερνήσεων για κοινωνικό και περιβαλλοντικό έλεγχο 
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, όποιος και αν είναι ο φορέας τους



Στις υφιστάμενες πετρελαϊκές υποδομές 
(εκμετάλλευση Πρίνου, διυλιστήρια, δεξαμενές αποθήκευσης)…



… και στις υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου: 
Αγωγοί, σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα



Θα προστεθούν νέες πετρελαϊκές υποδομές 
(νέες εκμεταλλεύσεις, αγωγοί μεταφοράς, δεξαμενές 

αποθήκευσης, λιμάνια)



Και νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο



Γ8. Η … δήθεν ιδιοτέλεια των κινημάτων αντίστασης

Το πετρελαϊκό λόμπι καταλογίζει στα τοπικά κινήματα 
αντίστασης ιδιοτέλεια, τοπικισμό και αδιαφορία για τη μονομερή 
επιβάρυνση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και περιοχών.

Στην πράξη, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στην οποία οι 
νέες εξορύξεις να συνοδεύονται από ρητή δέσμευση τερματισμού 
της λειτουργίας κάποιας άλλης εξορυκτικής δραστηριότητας.

Σε πείσμα της γενικευμένης απαίτησης για μείωση στη χρήση 
των ορυκτών καυσίμων, η εξορυκτική δραστηριότητα Υ/Α 
συνεχίζεται αμείωτη.



Δ.Υπάρχει διέξοδος και σε ποια κατεύθυνση;



Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια πειστική εναλλακτική 
πρόταση για τη διαχείριση της ενέργειας θα εμπεριέχει τη 
δραστική μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και τη 
στροφή σε πραγματικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπογραμμίζουμε το τελευταίο, γιατί είμαστε ριζικά αντίθετοι 
στο μοντέλο διείσδυσης των ΑΠΕ που ακολουθείται. 

Ξεκαθαρίζουμε, επίσης ότι η αντίθεσή μας στη χρήση των 
ορυκτών καυσίμων δε στηρίζεται αποκλειστικά στις επιπτώσεις 
στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις βαρύτατες 
τοπικές επιπτώσεις, που πολλές φορές υποφωτίζονται και 
υποβαθμίζονται, στο όνομα της μείζονος απειλής.

Ωστόσο, τα βήματα της μετάβασης και οι συγκεκριμένες 
πολιτικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να 
αξιολογήσουν με σαφήνεια τις αιτίες και το μέγεθος του 
προβλήματος.



Δ1. Τι είναι οι υδρογονάνθρακες;

 Οργανικές ενώσεις, που περιέχουν μόνο υδρογόνο και άνθρακα  
Βρίσκονται στα φυσικά αποθέματα 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Κατανομή παραγωγής 
υδρογονανθράκων

Πετρέλαιο    59%

Φυσικό αέριο  41%



Δ2. Τι χρήση έχουν οι υδρογονάνθρακες;

Χρήση των υδρογονανθράκων
και των προϊόντων τους

ενεργειακή χρήση

μη ενεργειακή χρήση

 Στο σύνολό τους, σχεδόν, έχουν ενεργειακή χρήση: 
παραγωγή ενέργειας, βιομηχανία, μεταφορές



Δ3. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους;

 Οι υδρογονάνθρακες καλύπτουν, περίπου, 
το 54% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας

Αν συνυπολογίσουμε και τον άνθρακα, το ποσοστό φτάνει στο 81%

Κατά συνέπεια, η παγκόσμια οικονομία είναι πλήρως εξαρτημένη 
από τα ορυκτά καύσιμα.

Παραπάνω από το μισό της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας αφορά 
πέντε χώρες: ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Ιαπωνία. 

Στην Ευρώπη, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι: 
η Γερμανία, η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία

 



Δ4. Η κατανάλωση ενέργειας …τραβάει την ανηφόρα

 Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ζήτηση ενέργειας, παρά την 
οικονομική κρίση, αυξάνεται. Η ζήτηση ανάμεσα στο 2017 και το 

2000 σημείωσε αύξηση της τάξης του 40%.
Συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας

Πηγή: ΙΕΑ  (World Energy Outlook 2018)



Δ5. Τι τροφοδοτεί τον ενεργειακό «παροξυσμό»;

Ζούμε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον ενεργειακό τομέα. 
Επιχειρείται να «αξιοποιηθεί» κάθε διαθέσιμος ενεργειακός πόρος 
και να στηθούν διακρατικά δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Την ενεργειακή «φρενίτιδα» τροφοδοτούν δύο βασικοί παράγοντες:
• Η διαρκής αύξηση της ζήτησης ενέργειας, εξ αιτίας των 

εντεινόμενων οικονομικών ανταγωνισμών και της λογικής της 
διαρκούς ανάπτυξης.

• Η χρήση της ενέργειας σαν προϊόντος μιας αυτόνομης αγοράς -
που πρέπει διαρκώς να αναπτύσσεται- και όχι σαν μέσου 
κάλυψης υπαρκτών αναγκών στην παραγωγή, στις μεταφορές και 
στην καθημερινή μας ζωή.



Δ6. Ορισμένες βασικές διαπιστώσεις - θέσεις

• Κεντρικό πρόβλημα στο μέλλον θα αποτελεί ο έλεγχος της ζήτησης 
ενέργειας και η ανάσχεση της τάσης κατασπατάλησης μη 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων και όχι οι τεχνικές κάλυψης των κάθε 
φορά αναγκών. 

• Αμφισβητούμε ουσιαστικά τη λογική της ανάπτυξης και κάνουμε 
σαφές τι είμαστε διατεθειμένοι να «θυσιάσουμε» από την πλαστή 
ευημερία μας. 

• Η όποια εναλλακτική πρόταση θα περιλαμβάνει μια συνολική 
στρατηγική θεώρηση των πολιτικών για την ενέργεια, σαν μέρος των 
γενικότερων πολιτικών για ένα ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό. 

• Δεν παρακάμπτουμε και δεν υποτιμούμε τις συνέπειες του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, τοποθετούμαστε 
καθαρά και κριτικά απέναντι στις πολιτικές για την αντιμετώπισή 
της. 



Ε. Τα κινήματα μπορούν; Κι αν ναι, πώς; 



Ε1. Τοπικές αντιστάσεις – θεματικά κινήματα

Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων, σαν διαδικασία ικανοποίησης 
ενεργειακών στόχων και πολιτικών, αλλά και λόγω των ποικίλων 
επιπτώσεων που τις συνοδεύουν, έχουν πυροδοτήσει πλήθος 
αντιδράσεων σε πολλά σημεία της υφηλίου,
• είτε πρόκειται για τοπικές αντιστάσεις
• είτε πρόκειται για «θεματικά» κινήματα, που έχουν στο 

επίκεντρό τους τα ζητήματα της ενέργειας και της ανάπτυξης.
Οι αντιδράσεις αυτές οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις σε απτά 
αποτελέσματα, όπως η απαγόρευση του fracking, ακόμη και 
συμβατικών εξορύξεων (χερσαίων στη Δανία, θαλάσσιων στη 
Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής) ή η αναγγελία της διακοπής 
χρηματοδότησης παρόμοιων δραστηριοτήτων από την Παγκόσμια 
Τράπεζα.



Για το συμβολισμό που περιέχει, αξίζει να σημειώσουμε το 
παράδειγμα της ακύρωσης ερευνητικού προγράμματος στη 
θαλάσσια περιοχή των Κανάριων νησιών, στην Ισπανία (έδρα 
της REPSOL).

Η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα το 2012, οι κάτοικοι 
αντέδρασαν και η αυτόνομη κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα, 
το οποίο απαγορεύθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Μαδρίτης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις 200.000 
πολιτών, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη (καμία σχέση με τα 
δικά μας).

Το 2015 η εταιρία εγκατέλειψε το πρόγραμμα, ανακοινώνοντας 
ότι οι γεωτρήσεις της δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Τον 
πραγματικό λόγο μπορούμε να τον υποθέσουμε. 

Η αναδίπλωση της REPSOL στα Κανάρια νησιά



Γιατί όχι κι εμείς;



Ε2. Η ελληνική εμπειρία

Αν και, τα τελευταία 15 χρόνια, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα 
γύρω από διάφορα ενεργειακά ζητήματα, στο σχέδιο της εξόρυξης 
υδρογονανθράκων δε δόθηκε η σημασία που αντιστοιχούσε. Κράτος 
και εταιρείες αφέθηκαν να κάνουν ανενόχλητοι το «παιχνίδι» τους.

Κυριάρχησαν οι αγώνες κατά του λιθάνθρακα, κατά της 
φραγματοποίησης των ποταμών (Αχελώος, Άραχθος, Αώος), σε 
συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ραγδαίας διείσδυσης -στην 

ηλεκτροπαραγωγή- μονάδων φυσικού αερίου και ΒΑΠΕ.

Στο ίδιο διάστημα, έγιναν αρκετές απόπειρες συντονισμού στα 
ζητήματα της ενέργειας, που όμως δεν έφτασαν ποτέ σε επίπεδο 

μιας ικανοποιητικής σύνθεσης, τέτοιας που να μπορεί να 
τεκμηριώσει έναν πειστικό κινηματικό αντίλογο.





Ε3. Οι εξορύξεις στην Ήπειρο πυροδότησαν τις πρώτες 
αντιδράσεις, που τώρα γενικεύονται

Οι πρώτες μαζικές αντιδράσεις 
εκδηλώνονται στην Ήπειρο, το 2017. 
Εκτός από μια σειρά τοπικών φορέων και 
φορέων των απόδημων Ηπειρωτών, 
συγκροτείται παν-γιαννιώτικη 
Πρωτοβουλία ενάντια στις εξορύξεις, 
που παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση, στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων από θεσμικά όργανα και 
φορείς και στο συντονισμό δράσεων.

Στην πορεία, συγκροτούνται αντίστοιχες 
επιτροπές στην πόλη των Ιωαννίνων, 
στη Θεσπρωτία, στην Άρτα και στην 
Πρέβεζα, στα νησιά του Ιονίου, τώρα 
και στην Κυπαρισσία.  



Ε4. Η συγκρότηση και ο χαρακτήρας της Πρωτοβουλίας 
Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Η συγκρότηση της Πρωτοβουλίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη:
• Ενημέρωσης και ενεργοποίησης πολιτών, που κατάγονται από 
περιοχές στις οποίες σχεδιάζονται εξορύξεις.

• Συνάντησης και συντονισμού εκείνης της κατηγορίας των 
πολιτών, που αντιμετωπίζουν τις εξορύξεις σαν μια 
στρατηγική επιλογή που θα επηρεάσει αρνητικά τη συνολική 
θέση της χώρας και θα διαιωνίσει την υποταγή της σε ένα 
αδιέξοδο οικονομικό μοντέλο, που έχει σαν αποτέλεσμα την 
καταλυτική διατάραξη της αρμονικής σχέσης ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στη φύση.

Έχει οριζόντια δομή, λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά και 
συντονίζει τη δράση της με φορείς και συλλογικότητες, σε όλη 
τη χώρα, που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.  



Ε5. Ο καθένας μόνος του ή όλοι μαζί;

Σ’ αυτήν τη φάση, που έχουν ανοίξει όλα τα «χαρτιά» στο πεδίο 
της ενέργειας, επιλογή της Πρωτοβουλίας Αθήνας είναι να 
συμμετάσχει στο διάλογο που έχει ανοίξει, αναζητώντας δρόμους 
συντονισμού των δράσεων και διαμόρφωσης ενός ενιαίου 
κινηματικού αντίλογου.

Υποστηρίζουμε ότι ουσιαστική διέξοδος μπορεί να υπάρξει, μόνο αν 
στραφούμε σε επιλογές ριζικού περιορισμού της ενεργειακής 
ζήτησης, κάτι που, αναπόφευκτα, συνδέεται με την έμπρακτη 
αμφισβήτηση του εξορυκτικού μοντέλου ανάπτυξης και με το 
άνοιγμα μιας ουσιαστικής συζήτησης, συνολικά για το «αφήγημα» 
της ανάπτυξης. 



Ραντεβού στα Γιάννενα, Σάββατο 11/5/2019



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ath-stop-mining.blogspot.com - ath.stop.mining@gmail.com 
f/b: Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
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